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Az ISS Facility Services Kft. a világ és Magyarország  
élvonalbeli létesítmény-üzemeltetési szolgáltatója.  
Vállalatunkat a Szolgáltatók Nemzetközi Szervezete (IAOP) évek óta 
a legjobb szolgáltatók között tartja számon.

Munkatársat keresünk  
Nyíregyházára  
az alábbi pozíciókba:

CATERING TERÜLETRE:
Éttermi üzletvezető, Konyhafőnök, Büfés-pénztáros, Konyhai kisegítő, Szakács, Tealady

SOFT FM TERÜLETRE:
Recepciós, Takarító, Takarítási csoportvezető, Udvaros – kertész

ŐRZÉS-VÉDELMI TERÜLETRE:
Biztonsági vezető, Biztonsági őr

Jelentkezni önéletrajz megküldésével lehet az allas@hu.issworld.com e-mail címen,  

illetve érdeklődni a +36 30 977 2194 telefonszámon. 

További információk cégünkről: Web: www.hu.issworld.com;  
Facebook: ISS Hungary; Instagram: iss_hungary

VÁLASSZON KOLLÉGÁINK KÖZÜL
ÜGYFELEINK ELÉGEDETTSÉGE ALAPJÁN

Duna House Franchise iroda:
4026 DEBRECEN, CSAPÓ U. 42.

+36 52 789 505 * csapo42@dh.hu
www.dh.hu

ELADNÁ, KIADNÁ INGATLANÁT,
VÁSÁROLNI, BÉRELNI SZERETNE? 

FORDULJON HOZZÁNK ÖN IS BIZALOMMAL!
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Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300

Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay

Hazakerültek, szépen nőnek  
a szoboszlói hármas ikrek
Közvetlenül a szülést követően, 2017. 
december 15-én veszítették el édesany-
jukat a hajdúszoboszlói hármas ikrek.  
A kismama a Debreceni Egyetem Klini-
kai Központjában adott életet az egész-
séges babáknak, majd ott is halt meg. 
A 3 hónapos Mira, Léna és Milán jól 
van. Alig pár hete kiengedték őket a kór-
házból; súlyuk megfelelően gyarapszik. 
Esznek, isznak és hatalmasakat alszanak, 

étvágyuk is fenomenális – adta hírül a 
félárván maradt újszülöttek és velük 
együtt az édesapa ügyét magára vállaló 
Tündérkör Alapítvány. A közlemény-
ből kiderül, hogy a kicsik nevelésében, 
gondozásában hatalmas szerepet játszik 
mindkét család; egymást váltva segíte-
nek Tamásnak. Az apuka állja a sarat, 
a kicsik pedig nőnek! – foglalta össze a 
lényeget a Tündérkör Alapítvány.

Kuponlap
www.kuponlap.hu

Hihetetlen 
ajánlatok

a www.kuponlap.hu-n!

Hirdetési leHetőségekért,  
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet  

+36 20 420 4332 szabo.erzsebet@civishir.hu

Papp-Dorcsák Nikolett  
+36 30 648 5874 dorcsak.nikolett@civishir.hu

CívisCafé

Ékszereink elÉrhetők a webáruházon keresztül is:  
www.aranyviragekszer.hu

AZ ARANYVIRÁG 
ÉKSZERSZALON 

tavaszi kollekciói  
már 

megtalálhatók 
üzletünkben, illetve webáruházunkban!

egyedi stílusú ékszerek  
széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!

4024 Debrecen, Csapó utca 43. • +36 52 792 292
info@aranyviragekszer.hu • www.aranyviragekszer.hu

www.civishur.hu
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A jobbnál jobb külföldi és magyar előadók dalaival a könnyűzene asztalát 
táncoltatják, és persze a közönséget, 15 éve. Ennyi telt el állandó felállás-
ban. Úgy működnek, mint egy család: összetartja őket a zene, a közös 
élmények. Esküvőkről, bulikról, tegnapról és máról beszélgettünk Mező 
Krisztával, a 15 éves debreceni Jam Zenekar énekesnőjével.

CívisCafé: 15 év rengeteg idő, még egy házasságban is, nemhogy egy 
zenekarnál...

Mező Kriszta: A zene szeretete egy cél felé vezet: óriási összetartó, 
gyógyító és kikapcsoló erő. Ahogy a fiúk fogalmaznának: „a nyugalom 
szigete a szürke, rohanó hétköznapokban”. Mi tényleg olyanok lettünk, 
mint egy nagy család. Ismerjük és megtanultuk elfogadni egymás igénye-
it és rigolyáit is. Vitatkozunk, megegyezünk, együtt sírunk, együtt neve-
tünk; másnap ott folytatjuk, ahol előző nap abbamaradt. Az évek során 
„belenőttünk” a saját bőrünkbe, és ezzel együtt „beleértünk” a zenekar 
mostani kisugárzásába, profiljába. Ehhez persze elengedhetetlen az iga-
zi család, akik mindezt a háttérben maximálisan tolerálják. A srácoknál 
mindenképp, hiszen mindketten tizenéve boldog házasságban élnek, két-
két gyönyörű csemetével. Talán egyszer megalakul a Jam Junior Zenekar 
is, hiszen mind a négy gyerek örökölte a zene imádatát. És ha már házas-
ságról beszélünk, azt szoktam mondani: mi fordítva vagyunk összerak-
va. Legalábbis a klasszikus papírformához képest. Nálunk a fiúknak lett 
család, én pedig, mint a túlkoros hercegnők: még mindig nem mondtam 
le az igaziról.

CívisCafé: Nincs zenekarvezetőtök. Demokrácia?
Mező Kriszta: Demokrácia van; együtt tanultuk meg azt is, kinek mi 

15 éve tart a 
szellemidézés 
Debrecenben

No, nem a klasszikus értelemben. 

További érdekességek: 
www.civishir.hu
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a dolga. Nem is tudnánk jobban kifejezni 
az egymás iránti tiszteletünket, minthogy 
a szervezéstől a kivitelezésig mindent 
megbeszélünk. Ebből egyértelműen kide-
rül: menedzsmentünk sincs, saját magunk 
intézzük a dolgainkat, de ez a mai világ-
ban egy élőzenét játszó zenekarnál, de sok 
közismert előadónál sem ritka.

CívisCafé: Nyilván sok minden változott 
ennyi év alatt. Hogyan alakult az embe-
rek zenei ízlése?

Mező Kriszta: A rendezvényeken, es-
küvőkön nullától százéves korig szinte 
minden korosztállyal találkozunk; el kell 
érnünk, hogy mindenki jól szórakozzon. 
A kezdeti években állandó helyeinken, 
a püspökladányi Korona Hotelben és az 
akkor nagyon népszerű nagyerdei Sár-
kányban klubszinten zenéltünk, ahol 
nemritkán ezer ember is megfordult egy 
szombat este. Akkoriban, – a nagy klasz-
szikus slágerek mellett– (Neoton, Zoltán 
Erika, KFT, Edda, Bikini) talán legin-
kább a dancefloor jellegű zenék, a fiú-
lány bandák voltak a legnépszerűbbek. 
Ezek most visszaköszönnek, de immár 
retró formációkként. Az évek során a kö-
zönség visszajelzéseiből alakult ki a mai 
repertoárunk, ami gyakorlatilag a 60-as 
évektől a kétezres évekig a legpopulári-
sabbnak mondható slágereket öleli fel.
Most az látszik, hogy a mai fiatalok kö-
rében az említett zenék egyfajta „újra-
felfedezésen” mennek keresztül. Azok 
az előadók pedig, akik ma az újdonság 
erejével hatnak, azt a fajta zenei vonalat 
lovagolják meg nagy sikerrel, ami a 90-
es években és a kétezres évek elején még 
rétegzenének számított. Ez kissé furcsa 
változás számunkra, de örülünk neki, 
hogy ez a zenei stílus is előtérbe léphe-

tett. A Welhello zenéi például nekünk is 
bejönnek.

CívisCafé: Más zenekarok slágereit 
játsszátok. Hogyan tudjátok mégis 
sajáttá tenni?

Mező Kriszta: Nagyon fontos felismer-
ni, hogy az egyszerű másolásnak nincs 
értelme. Nem utánozni kell, az érzetet 
kell magunkévá tenni és újragenerálni. 
Egyfajta „szellemidézés” ez: az előadó ka-
rizmáját, a dal üzenetét kell megpróbálni 
jól átadni, az egyéniségünkkel fűszerezve: 
„Jam Zenekar módra”.

CívisCafé: Ennyi év alatt sok mindent 
tapasztalhattatok. Mi volt a legmegdöb-
bentőbb történet?

Mező Kriszta: Megszámlálhatatlan 
kedves és felejthetetlen emlékünk van, de 
mindig szomorú, és minket is megérint, 
ha egy pár – életük legszebb napja előtt 
nem sokkal – valami oknál fogva még-
is úgy dönt, hogy esküvő helyett külön 

utakon folytatja… Szerencsére ilyesmivel 
csak egy ízben találkoztunk a sok-sok év 
alatt…

CívisCafé: Nem adtok ki CD-t, nem 
hakniztok tehetségkutatókban. Egy 
partizenekar számára mi a siker?

Mező Kriszta: Ha a közönség elégedet-
ten, jókedvvel távozik. Közhely, de igaz: ha 
mi nem tesszük bele szívünket-lelkünket a 
zenébe, azt azonnal megérzik, és játszha-
tunk mi akármit, nem fogja megmozgat-
ni az embereket. Mindannyiunknak van 
polgári foglalkozása, jól ismerjük a hét-
köznapok örömét, bánatát. Nekünk is ün-
nepnap, ha egy fárasztó hét után egy szép 
helyen, egy nagyszerű buliban, a megen-
gedett kereteken belül kikapcsolódha-
tunk. Ehhez viszont nemcsak mi kellünk, 
hanem a közönség is. Nagyon szeretjük, 
mikor igazi családias, ugrálós, léggitáro-
zós, együtténeklős „koncert” kerekedik.
 Gulyás-Czibere Anikó
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Ezen a debreceni 160 négyzetméteren 
elfér az egész világ!
A Természettár az a hely, ahol kézbe le-
het venni a kígyóbőrt, megfogni a szar-
vascsontot, mikroszkóp alá tenni a légy 
lábát.

A természet valódi szeretetét 
adja át egy olyan világban, 
ahol egyre inkább a virtuális 
valóság uralkodik. Hisz ab-
ban, hogy a természet felfe-
dezésének egyik legfontosabb 
útja a tapasztalás: megfogni, 
megforgatni, amit csak lehet, 
minél közelebb hajolni, ki-
próbálni... Ez az a hely, amiről 
nem elég olvasni: látni kell.
Csigák, kagylók, preparátu-
mok a világ minden részéről 
– ez a Természettár látványo-
sabb része. Az igazi munka 
azonban a háttérben folyik: 
Váradi Zoltánnal, a Ter-
mészettár létrehozójával be-
szélgettünk. 

CívisCafé: Ez látszólag 
egy lakás, belépve azon-
ban látszik, hogy vetekszik 
egy múzeummal. Hon-
nan ez a szenvedély?

Váradi Zoltán: Én is úgy 
kezdtem, mint minden gye-
rek. Hazahordtam a csigahá-
zat, a bogarat, a gallyat, a le-
velet. A szüleim rám hagyták, 
gondolták, majd kinövi, de ez 
nem történt meg; továbbra is 
természetbúvár maradtam. 

Nem volt ennek semmi csa-
ládi előzménye, a szüleim 
viszont maximálisan támo-
gattak ebben a „mániámban”. 
Így lettem végül természetvé-
delmi mérnök. 

CívisCafé: Évről évre nép-
szerűbbek a Természettár 
táborai. Hogyan sikerül 
a tabletes-okostelefonos 
világban a természethez 
csábítani a gyerekeket?

Váradi Zoltán: Azt gondo-
lom, a tabletet is lehet okosan 
használni. Sok gyerek jön ide 
úgy, hogy ő ezt vagy azt az ál-
latot már látta a gépen, isme-
ri. Aztán nagyon elcsodálko-
zik, amikor meglátja élőben 
a csigát vagy kagylót, amiről 
szó van. Abszolút azt vallom, 
a gyereket minél többször ki 
kell vinni a természetbe. Az 
agyuk olyan, mint a szivacs, 
de arra kell törekednünk, 
hogy ez a szivacs értelmes 
dolgokkal teljék meg. 

CívisCafé: A gyűjtemény 
lenyűgöző. Mekkora 
munka van mögötte? 

Váradi Zoltán: 38 év gyűj-
tőmunka eredménye. A gyűj-

temény maga több tízezer 
darabos; nagyon sok mindent 
gyűjtöttem, vettem, cserél-
tem, főleg a trópusi darabo-
kat. Sok minden felajánlásból, 
adományból származik. Ami 
másnak felesleges, lehet, ná-
lam méltó helyre kerül.

CívisCafé: A Természet-
tár tulajdonképpen egy 
lakás. Hogyan lett belőle 
gyermekfoglalkozta-
tó, kiállítás egyben?

Váradi Zoltán: Az épület 
egy része a Természettár kiál-
lítás, a másik részében kapnak 
helyet a gyerekfoglalkozások, 
a szakkörök. És én valóban 
itt is lakom. Amikor megtud-
tam, hogy eladó, rögtön tud-
tam, hogy itt méltó módon el 
tudom rendezni a kincseimet. 
De nemcsak itt: számos eset-
ben tartunk óvodásoknak, is-
kolásoknak terepgyakorlato-
kat, melyen megismerhetik a 
Nagyerdőt, a benne rejlő ter-
mészeti értékekkel. Hiszen ne 
felejtsük el: a Nagyerdő óriási 
kincs, és itt van helyben.  

Gulyás-Czibere Anikó

„Hegyikristály”
ÁSVÁNY-ÉKSZER-AJÁNDÉK

üzlet

EGYEDI ÉKSZEREK  
igény szerinti  

készítését vállaljuk!

Debrecen, Széchenyi u. 1.
Tel.: +36 30 205 7358
www.asvany-ekszer.hu
Kató Éva és Kató K. Attila drágakő-szakértők

• nemesfém foglalatú ásványékszerek
• különféle ásványékszerek készítése
• fűzött nyakláncok készítése, javítása
•  természetgyógyászatban használható 

kövek forgalmazása
• horoszkóp szerinti szerencsekövek
• féldrága- és drágakövek
• bizsu és ezüst kellékek



Adjon (új) esélyt mAgánAk!

2018. 
ÁPRILIS 

27.

A RÉGIÓ 
LEGNAGYOBB 

MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

D e b r e c e n iÁllÁsbörzeÁllÁsbörze

Fórum Debrecen 
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A „Viszkis rablóként” hírhedtté vált 
egykori jégkorongozó beszélt magáról 
és az általa látott világról a debreceni 
Lovardában. Egy kasszasikerré vált 
élet idézőjeles mozaikjaival a nyomá-
ban.

1. Dolgozok én, csókolom
„Háromszáz embert zártam be külön-
böző helyekre, sokszor vécébe. Piszok 
gáz. Én sem örülnék, ha nyolcadma-
gammal bezárnának egy budiba, és 
nem tudnám, nem tol-e bele a fickó 
egy tárat az ajtóba. Emlékezzenek a 
móri vérengzésre. (Nyolc embert mé-
szároltak le egy bankfiókban 2002 má-
jusában – a szerk.) De két esetben még 
a saját mércémet is túlléptem. Egyszer 
egy hölgynek megragadtam a haját, 
amikor ki akart szaladni mellettem; 
ezért a mai napig szégyellem magam. 
A másik esetben egy nő megnyomta a 
pánikgombot, csak úgy visszhangzott 
a tízemeletes panelek között. Hiába 
kértem, hogy kapcsolja ki azt a kurva 
riasztót, nem volt rá hajlandó. Kérdezi, 
miért nem megyek el dolgozni? Csó-
kolom, éppen dolgozom, mondom én. 
Aztán belöktem egy szekrénybe. So-
sem bocsátotta meg. Pedig többször 
bocsánatot kértem tőle a bíróságon… 
Tavaly találkoztam vele Visegrádon; 
imádkozik azért, hogy a pokolba ke-
rüljek. Higgyjék el, az éremnek nem 
csak két oldala van. Hanem éle is. Ha 
valaki azt hiszi, milyen menő bankot 
rabolni, gondoljon arra, mi lenne, ha 
innen kilépve fegyvert nyomnának a 
halántékához?” 
2. Pávatoll a Megváltó mellett
„Egy olyan pici erdélyi faluból, Csík-
szentlélekről jöttem, ahol még temető 
sem volt. A szüleim elég érdekes há-
zasságban éltek. Anyámnak volt tíz 
férje, én voltam az első alom. Más-
fél éves voltam, amikor fényt kapott, 
úgy érezte, túl sokat sírok, vagy nem 
tudom, mi az isten problémája volt 
velem. A lényeg, hogy mama lelé-
pett. Apám lefizette a fél falut, hogy 
őneki ítéljenek, hogy minek, azt nem 
tudom, mert ezzel letudta a nevelést. 
Nekem addig volt szerencsém, míg élt 
a nagymamám. Az ő korai halála után, 
bár addig is loptam, vittem mindent, 
ami nem volt lebetonozva. Nyolcéve-
sen kitiltottak a templomból, mert 
megittam a pap miseborát, megettem 

az ostyát. A plébános páváinak tollát 
kihúzgáltam és egy lejért árultam a 
faluban. Vízkeresztkor azonban az 
atya végigjárta a házakat, és meglátta 
a tollakat a Jézus-képek mellett. Hon-
nan van? Az Ambrus gyerektől vettük. 
Akkor nekem ott lefőtt a kávé.”
3. Mi tartotta  
benne a lelket a sitten?
„Meg akartam felelni azoknak, akik 
kintről segítettek. De a mérföldkő 
apám volt. A haláláról 2002-ben, oda-
bent értesültem. Nyolcéves voltam, 
amikor azt mondta, fiam, a börtön-
ben fogsz megrohadni. Megérintett a 
felismerés, hogy amikor meghalt, tu-
lajdonképpen igaza lett. Miért mond-
ta már ezt akkor? Ha lát valahol, bár 
tartok tőle, hogy nem, nem szeretném 
hogy igaza legyen! Nagyon kemény 
ember volt az apám, mindig szarrá 
vert. Engem minden héten agyon-
vertek. Volt, hogy hónapokig nem 
mertem levetkőzni a csapattársaim 
előtt. Nadrágszíjtól kezdve kalapácsig, 
mindennel szétütött. A nagyapám is 
verte őt; ez ilyen kontinuitás volt az 
életében. Azt gondolta, ez pedagógiai 
módszer. Én tudom: nem működik.”
4. Kezeket fel…
„Egy betöréses lopás miatt tizenéve-
sen javítóintézetbe kerültem. Ott lát-
tam először hullát; mellőlem dobták 
ki az emeletről a srácot, szétment a 
feje. Nekem csak a kezemet szúrták át. 
Hatszáz román között magyarként lé-
tezni nem volt egyszerű, ráadásul egy 
kukkot nem beszéltem a nyelvükön. 
Bekerülve kaptam egy tízkilós cso-
magot; mire felértem a hálókörletbe, 
már csak egyetlen lekváros konzerv 
volt belőle. Csak ezt hoztad nekem, 
barátom, kérdezte a szobafelelős? 
Akkora sallert kaptam, hogy a beton 
adta a másikat. A reggeli mosakodás-
nál három percünk volt tisztálkodni, 
akinél a sípszó után egy csepp víz is 
lefolyt, szarrá verték. Mi a kukoricát is 
futólépésben szedtük, ütöttek-vertek, 
nem csak engem, a románokat is. Bű-
nözőképző volt, mint minden börtön. 
Nem lehet moralizálni, érdemi vitákat 
folytatni, egy a lényeg, hogy a kezedet 
minél hamarabb tedd fel, különben 
szétütnek, szétaláznak. Az van a leg-
magasabb polcon, akinek a legkemé-
nyebb a keze. Később, a katonaságnál 
másfél éven keresztül munkatáborban 

Ambrus Attila:  
a szobámban 

ültem,  
és meztelenül  
vártam, hogy 

megszáradjanak  
a ruháim

De mit fogadott meg  
ez az ember, ami kapcsán  
a saját kezeit is levágná?
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dolgoztam, csákánnyal, lapáttal építet-
tem a román szocializmust.”
5. Pálfordulás
„Nagyon sokáig az egész világot hibáz-
tattam. Harmincvalahány éves koromig 
az volt a problémám, hogy anyám elha-
gyott, apám alkoholista volt, nagyanyám 
korán meghalt, a bűntársam feldobott, 
a börtönben szívták a vérem, az összes 
csajom a pénzemet akarta. Mindig volt 
valami, ami miatt megkaptam saját ma-
gamtól az önigazolást. Aztán ráébred-
tem, akkor tudom ezt elengedni, ha ön-
magamat elfogadom. Ez a legnehezebb 
az életben. Elfogadni, hogy nem nőttél 
öt centivel nagyobbra. De ha sikerül, úgy 
képes vagy ezt megtenni a szerelmeddel, 
a barátoddal, a szomszédoddal, minden-
kivel. Ez a konklúziója a történetemnek. 
Az ember lázadjon, de utána váljon ké-
pessé belátni a korlátait. Egy-két dolog 
van még a bakancslistámon, de alapve-
tően nincs bennem hiányérzet.” 
6. Boldogság
„1988-ban szürreális körülmények kö-
zött, egy vasúti kocsi aljára felkapaszkod-
va jöttem át a román–magyar határon. 
Előtte gyerekfejjel voltam Budapesten 
sportolóként; Csehszlovákiába mentünk. 
Én akkor azt láttam, hogy a Keleti-pá-
lyaudvaron ég a villany. Van világítás! 
És csoki a restiben! Romániában az sem 
volt. Sem áram. Ahogy egyes időszakok-
ban hetente csak egyszer folyt meleg víz. 
Az átszökésem után szembesültem azzal, 
hogy itt lebüdösrománoznak, miközben 
odaát a románok bozgornak, vagyis ha-
zátlannak neveztek. Pedig nem tehetek se 
Trianonról, se az erdélyi fejedelemségről. 
Újpesten aztán a hokicsapat révén olyan 
közösség vett körül, ahol boldog ember 
voltam. Befogadtak. Ruhát kaptam tőlük! 
Egy inggel és egy nadrággal érkeztem, 
nem volt mit felvennem. Hétvégénként a 
szobámban ültem, és meztelenül vártam, 
hogy megszáradjanak a ruháim.” 
7. Hiszekegy
„Elsősorban azért vagyok itt, hogy el-
mondjam, mindig van újrakezdés. Min-
denkinek jár egy esély. Minden mélység-
ből fel lehet állni kellő akarattal, szorga-
lommal, alázattal. A lehetőséggel élni 
kell, nem visszaélni. Szeretek álmodozni, 
ideialista vagyok. Hat éve vagyok kint; 
azt szoktam mondani, öt év múlva va-
lószínűleg az enyém lesz a Zsolnay-gyár. 
Lehet, hogy nem jön össze, de közép-
szerűnek lenni nincs értelme. Hiszek 

abban, hogy ha az ember csinál valamit, 
azt száz százalékkal tegye, mert anélkül 
nem megy előre semmi.”
8. Epizódok egy bankrabló életéből
„Volt egy unokatestvérem is bűntársam, 
csak ő pszichésen nem bírta. A harmadik 
bankrablásnál elájult. Vettem elő a fegy-
vert, mire bekómált. Szerencsém volt, a 
gyanútlan biztonsági őr az összecsukló 
unokatestvéremmel volt elfoglalva, pró-
bálta helyrepofozni. Nem vette észre, 
ahogy visszacsúsztatom a tokba a fegy-
verem.”
„Abban az időben bementem egy postá-
ra, és kiraboltam (a kilencvenes éveket 
írjuk – a szerk.). Ha az alkalmazott meg 
is nyomta a riasztót, az csak a posta köz-
pontjában, a diszpécsernél csöngött, aki 
visszahívta az adott postahivatalt. Hátha 
csak téves jelzés, nehogy feleslegesen 
küldjék ki a rendőröket. Többször hal-
lottam csöngeni a telefont rablás közben. 
Így azonban mindig hét-nyolc perces fá-
ziskésésben voltak. Mára nagyon sokat 
javult a biztonság, hála a bankoknak, a 
rendőrségnek és nekem.” 
„Rájöttem, bankot rabolni akkoriban 
kurvára kifizetődő, mert mindenki hü-
lye. 1995-ban kipucoltam az Ó utcai uta-
zási irodát. Bezártam a hölgyeket, és arra 
is odafigyeltem, hogy rendet hagyjak 
magam után, mert a rend fontos… Kife-
lé menet azonban megszólalt egy csomó 
rendőrségi sziréna, az utca elejét és végét 
lezárták. Látom, egy motoros rendőr oda 
tart, ahonnan én jövök ki. Kész, ennyi 
volt a karrier, sitt. Biztos úr, valami baj 
van? Riasztást kaptak, válaszolja. Azon-
ban, amikor megkötötték a szerződést az 
utazási irodával, rosszul írták fel a címet. 
Ó utca huszonhat helyett huszonnyolcat 
írtak… A rendőrök ezerrel berongyoltak 
a szomszédos, csomó üzletnek helyet adó 
udvarba, miközben én kisétáltam a kor-
donból.”
„Kapzsi lettem. Egyszer délután három-
kor kipucoltunk egy békásmegyeri OTP-
ét, mire a bűntűrsam: kurva nagy flash 
lenne most rögtön kirabolni a kelenföldi 
kispostát! Gabi, itt van tíz és fél millió 
forint, ha jól beosztjuk, két hónapra elég! 
Mégis hagytam magamat rábeszélni. A 
postáskisasszonyokat a szokásos forgató-
könyv szerint bezártam a vécébe, de si-
került kinyitniuk az ablakot, és kiabálni 
kezdtek. Ezt hallva két vasutas utánunk 
rohant! Egy szabadidős rendőr szolgálat-
ba helyezte magát, és szintén bekapcso-

lódott! De piszok szerencsénk volt, mert 
a vasutasokra hitte azt, hogy bankrablók! 
Leteperte őket, mire pedig a dolog tisz-
tázódott, mi leléptünk.” (1997. március 
10. – a szerk.)
9. 
„Szeretem a letisztult formákat. A fémes 
színeket, az ezüstöt, az aranyat. A mini-
malista stílus áll hozzám közel. Viszont 
ha ilyen jellegű kerámiákat készítenék, 
nem tudnám befizetni a sárga csekkje-
imet.”  
10. Kezeket le…
„A pénzen sikert tudtam vásárolni. Azt 
hittem, így szabaddá válhatok, miközben 
a pénz rabjává lettem. Megvehettem azo-
kat gyermeteg dolgokat, amelyekről azt 
gondoltam, szükségem van rájuk. Sport- 
autók, egzotikus, mégis gyorsan unal-
massá váló utazások, táncoslányok… 
Imádtam kupiba járni; egy időben bér-
letem volt a bőr- és nemibeteg-gondo-
zóba. Elég rendesen toltam az ipart, aki 
a környezetemben volt és mozgott, arra 
rácuppantam. Rengeteg ostobaságra 
költöttem el pénzt. Az ember azt hiszi, a 
pénzen keresztül lesz valaki, pedig az ér-
tékek mindenkinek a szívében, lelkében 
vannak. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni 
egy mai fiatalnak.
Ráadásul én beteg ember voltam: já-
tékfüggő. A legelső alkalommal, ami-
kor 1990-ben bementem a Gresham 
Kaszinóba kétszáz márkával, három-
ezer-nyolcszázzal jöttem ki. A szűz kéz 
szerencséje, én meg azt hittem, ez a 
sztenderd, innentől kezdve ez fog mű-
ködni. Bármilyen vállalkozásom volt, a 
bevételt elhordtam a kaszinókba. Ahová 
csak jártam, mindegyikben volt hite-
lem kétmillió forintig, korlátlan piafo-
gyasztással. Volt este, amikor hét üveg  
whiskeyt ittak meg a számlámra a cim-
borák, a pincérek, a biztonsági őrök. A 
tulajok meg tudták, vagyok annyira pöcs, 
hogy visszaviszem a lóvét. Nem egyszer, 
nem kétszer hagytam ott az órámat, a ko-
csimat. Nőt nem, bár lehet, némelyiket 
jobb lett volna. Ma már tudom, a kaszi-
nó annak való, akinek nincs ki az összes 
kereke. A börtönben megfogadtam, ha 
bármelyikbe bemegyek, mindkét keze-
met levágom.”

rAtAliCs lászló

Közben A Viszkis című, Antal Nimród rendezte,  
novemberben bemutatott akciófilm már 400 ezres  
nézettségnél jár. Ennyi idő alatt ez rekord az elmúlt  
évtizedek magyar filmjeit tekintve. 
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Juhászné Kiss Anita nem csupán 
egy hétköznapi debreceni nő. Ő Ni-
tuska, aki 1 500 követővel bíró oldalt 
vezet a Facebookon. Mivel érte el? 
Egyedi párnákat, gyerekeknek való 
termékeket készít – így valóra váltva 
a csöppségek és anyukáik álmait.

– Gyerekkorom egyik meghatáro-
zó élménye az volt, hogy anyukám 
minden karácsonyra egyedi készítésű 
kispárnákat, plüssfigurákat, babaru-
hákat készített nekem és testvéreim-
nek. Érdekes módon nem a drága 
ajándékokra emlékszem sok év táv-
latából, hanem az apró figyelmessé-
gekre, amikbe szívét-lelkét belevarrta. 
Aki készített már személyre szabott 
meglepetést egy szerettének, az pon-
tosan tudja, mire gondolok. Amikor 
három éve megszületett a harmadik 
gyermekem, rájöttem, nagyon nehéz 
teljes értékű anyának, feleségnek és 
munkavállalónak lenni úgy, 
hogy az ember közben 
kiegyensúlyozott és 
boldog legyen. Ek-
kor álmodtam meg 
a Nituska Designt. 
Az emberek egyre 
jobban kedvelik a 
designer terméke-
ket, az egyedit és a 
különlegest. Nem ké-
szítek szériatermékeket: 
persze vannak hasonlóak, 
de mindegyiknek egyénisége 
van. Élvezik a vásárlóim, hogy ők ál-
líthatják össze a színkombinációkat, a 
formát és a méretet. 
Ami boldoggá tesz
Anita elmondta, kipróbált sok min-
dent: dolgozott újságíróként és a 
Medgyessy Galériában is, emellett 
elvégezte a tanítóképzőt, majd az 
egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

szakot. Legutóbb szenvedélybetegek-
kel dolgozott. Aztán elgondolkodott 
rajta, mi is teszi igazán boldoggá.  
– Alkotni és ezzel örömet szerezni 
másoknak és közben önmagamnak is. 
Ugyan ruhaipari szakközépiskolában 
végeztem, a varrás és én az első gyer-
mekem születése után kerültünk kö-
zelebb egymáshoz. Nem szabásmin-
tákból dolgozom, nem másolok, ha-
nem a mai trendeket követve, a saját 
elképzeléseimet próbálom belevinni a 
termékeimbe. Sokszor napokig leve-
lezünk a megrendelővel, amíg végül 
pontosan olyan lesz a megálmodott 
kiegészítő, amivel mindketten elé-
gedettek vagyunk. Valóra váltom a 
gyerekek – és az anyukák – álmait.  
A felhők a legnépszerűbbek, de a ren-
geteg egyedi kérést teljesítik.
Az anyag sem hétköznapi
Anita számára fontos a minőség: 
a párnácskákat antiallergén tö-

mőanyaggal tölti, de a 
parajdi sóval töltöt-

tek is népszerűek. 
Utóbbi 84-féle 

ásványi anya- 
gával a felső 
légúti megbe-
t e g e d é s e k r e 
ajánlott. Orrdu-

gulás esetén meg 
kell melegíteni, és 

reggelre jobban lesz 
a gyerek, emellett a le-

vegőt is tisztítja. Háromfé-
leképpen lehet használni: melegítve, 
a testünk hőjétől melegítve és hűtve.
A Nituska Design nem csak párna: 
bevásárlókocsi-ülés, takarókat, ágy-
rács-védő, falvédő, játszószőnyeg is. 
– Megpróbálom szívemet, lelkemet 
és minden szakmai tudásomat bele-
adni, de sokat kell fejlődnöm. A mar-
keting részét még tanulnom kell. Az 
ember mindig azt gondolja, hogy ha 
a saját maga ura, akkor sokkal job-
ban be tudja osztani az időt. Ez nincs 
így. Nagyon sok megrendelést kapok: 
azt kellene megtanulnom, hogy ne 
azonnal akarjam mindet teljesíteni. 
Amikor a gyerekek elalszanak mindig 
dolgozok valamin. Délutántól úton 
vagyok, hozom-viszem őket. Főként 
anya vagyok, mellette pedig megpró-
bálok kicsit Nituska is lenni.

GönCzy AnnA

Ez a  
debreceni 

hölgy  
álmokat 

varr
Főként anya,  

ám amikor a gyerekek  
elalszanak, alkotni kezd.
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EZT AZOKRA,
AKIK AZ ÉRETTSÉGI UTÁN 

NÁLUNK TANULNAK!

MEGJELENT  
2018 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ, 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ NAPPALI 
KÉPZÉSEINK LISTÁJA!

Több mint 50 szakma közül 
választhatsz!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
www.dszc.hu • 52/437-311 • ugyfelszolgalat@dszc.hu

Hozzávalók: 5-6 krumpli, 3-5 gerezd 
fokhagyma, 1 tojás, liszt (amennyit 
felvesz), só, szalonna, zsír vagy olaj,  
3 nagy fej hagyma.

Elkészítése: A krumplit megtisztítjuk, 
majd lereszeljük – emiatt nem szeretjük 
készíteni, mert babrás, balesetveszélyes. 
De ha van otthon aprító (ami nagyon 
hasznos kelléke a modern háztartásnak, 
tehát érdemes beszerezni), akkor pilla-
natok alatt elkészülhetünk vele. És még 
egy trükk: ha aprítóba tesszük a krump-
lit, kockázzuk fel előtte, és tegyük mellé 
a megtisztított fokhagymát, így biztosan 
nem fog elszíneződni.
Egy nagyobb tálban adjuk hozzá a 
nyers tojást, illetve annyi lisztet, hogy 
galuskatésztát kapjunk. Sózzuk, bor-
sozzuk ízlés szerint.
Közben a gázon egy nagy fazékban for-
raljunk vizet, sózzuk meg, és egy evő-
kanál zsiradékot is tegyünk bele, hogy 
ne tapadjon össze a sztrapacska, ami-
kor szaggatjuk. Nagyobb lyukú szagga-
tót használjunk, és előbb tegyünk egy 
próbát. Egy kiskanálnyi masszát dob-
junk a vízbe, várjuk meg, míg feljön a 

tetejére, és kóstoljuk meg! Ha túl lágy, 
tegyünk még bele lisztet. Ha jó, akkor 
lehet szaggatni.
Egy másik edényben felkockázott sza-
lonnát pirítunk, ebben megdinszteljük 
a kockára vágott hagymát. Nagyszerű 
alap lesz a sztrapacskának, ebbe szed-
jük majd a megfőtt nokedlit, miután 
leszűrtük, és kicsit leöblítettük hideg 
vízzel. Aki nem szereti a szalonnát, 
hagymát, elég, ha olajba forgatja bele 
a sztrapacskát.
Már így is ehetjük köretnek sültekhez 
vagy pörkölthöz.
A sztrapacskát (amit Szabolcsban 
nyögőnek, nyögvenyelőnek is becéz-
nek) azonban sokféleképpen ízesít-
hetjük is. Belekeverhetjük olajon vagy 
zsíron megpirított savanyú káposztába. 
Tehetünk rá juhtúrót (brindzát), amit 
megszórunk friss kaporral, és persze 
gazdagon meglocsoljuk tejföllel.
Menzán szokták adni a sztrapacskát 
tehéntúróval, de az meg sem közelíti a 
juhtúrósnak az ízét; ne rontsuk el őket 
egymással!

Jó étvágyat kíván:
CsekA

Sztrapacska
A sztrapacska az az étel,  

amit fogyasztani  
nagyon szeretünk,  

elkészíteni már kevésbé.  
Pedig nem nagy dolog.  

Mutatjuk.
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Somogyi-Tóth Dániel: „Hiszek abban, 
hogy minden úgy alakul, ahogyan kell”
Debrecen beadta pályázatát az Európa kulturális fővá-
rosa 2023 címért, és a kiválasztási folyamat első fordu-
lóján tovább is jutott.
A projektet előkészítő programiroda ügy-
vezetője nem más, mint a Kodály Filhar-
mónia Debrecen igazgatója és művészeti 
vezetője, valamint a Csokonai Színház 
zeneigazgatója, Somogyi-Tóth Dániel. 
Debrecen zenei életének alakulásáról és 
sokszínű életpályájáról beszélgettünk a 
karmesterrel.

Debrecen nem első alkalommal pályázik  
az Európa kulturális fővárosa címért.  
Milyen jelentős változások történtek  
a korábbi évekhez képest?

– Debrecen 2010-ben adott be pályázati 
anyagot, amikor még a nemzeti kormá-
nyoknak nagyobb szerepük volt a dön-
téshozatalban – ekkor Pécs városát érte a 
megtiszteltetés. Jelenleg egy 12 tagú nem-
zetközi szakmai zsűri tesz ajánlást, a mi-
nőség ezért még inkább kulcsfontosságú 
lett. Debrecen kiváló szakemberek segít-
ségével egy nagyszerű pályázati anyagot 
készített, ami biztosan a város javát fogja 
szolgálni, függetlenül az eredménytől.

Miben látod a pályázat erősségét?
– Debrecen képes arra, hogy a környezeté-
ben elő négymillió lakos számára kulturá-
lis szempontból is központként szolgáljon. 
A nemzetközi repülőtér és az országhatá-
rok közelsége alátámasztja mindezt, de – a 
gyengeségeket pontosan felmérve – ren-
geteg fontos lépést kell tennie a városnak: 
jelenleg a magyar művészek zöme rákény-
szerül arra, hogy Budapestre költözzön, és 
ott alkosson. Egyik legfontosabb célunk 
az, hogy ezt a tendenciát megállítsuk, és 
Debrecen is minden tekintetben vonzó 
alternatíva legyen.

2011-ben érkezett egy felkérés  
Debrecenből, amit rövid időn belül 
el is fogadtál. 

– Harmincéves sem voltam, Debrecen 
pedig az ország második legnagyobb 
városa, aminek a teljes hivatásos zenei 
életéért felelősséget kellett vállalnom. Fel 
volt adva a lecke. Közintézményt vezetni 
nem egyszerű feladat, főleg az akkori ke-
vés tapasztalatommal. Voltak döbbenetes 
pillanatok, amikor logikusan, az indoko-

latlan költségeket csökkenteni, a bevé-
teleinket pedig növelni szerettem volna. 
Azóta természetesen már sok minden 
változott. Olyan előrelépések történtek az 
utóbbi időben, amelyek nagymértékben 
megkönnyítik a céljaim elérését.

Ha csak az adatokat nézzük, hétsze-
resére növeltétek a bérletesek szá-
mát. Jelenleg mik a célkitűzéseid?

– Az eredményeket annak köszönhettem, 
hogy igyekeztem a saját érdekeimet hát-
térbe szorítani. Törekedtem arra, hogy jó 
csapatot építsek, és – talán a legfontosabb 
jó karmestereket hívjak. Számomra na-
gyon lényeges  az, hogy az ember el tudja 
választani a részletkérdéseket az alapvető 
dolgoktól. Mi az a 20 százalék, ami a dol-
gok 80 százalékát el fogja dönteni? Fata-
lista vagyok; hiszek abban, hogy minden 
úgy alakul, ahogyan kell neki, ennek kö-
vetkezményeként sokszor hajlamos va-
gyok arra, hogy egyáltalán nem tervezek 
előre, pedig néha jó lenne.

Van átfedés a pozícióid között? Ezek 
kiegészítik egymást, vagy mindegyik 
munkakör teljesen különböző?

– A színházi feladataim és a Kodály Fil-
harmónia Debrecen vezetése között nagy 
a hasonlóság. Debrecenben tradícióvá 
vált, hogy mindkét feladatot ugyanaz a 
vezető látja el, mivel a színház nem tart 
fenn különálló zenekart. Az EKF pályázat 
körül rengeteg zenei feladat várható, itt is 

van átfedés, bár kevesebb. A Budapesti 
Operettszínháznak lassan egy évtizede 
vagyok a karmestere. Tisztában vagyok 
vele, hogy kevés ember képes ilyen sok 
pozícióban helytállni, de az igazság az, 
hogy minden feladatomat nagyon szere-
tem; és a jól megalapozott célok ösztön-
zően hatnak.

Alapvetően mégiscsak karmester vagy.  
Mikor készülsz a koncertekre,  
előadásokra? 

– Számomra ez talán a legnagyobb kihí-
vás. A szoros időbeosztásom miatt egy 
bizonyos tanulási módszert alkalmazok, 
amit mesteremtől, Ligeti Andrástól ta-
nultam. Ezzel igencsak gyorsan tudok 
nagyobb mennyiségű anyagot elsajátíta-
ni, bár sajnos azzal az elvvel szakítanom 
kellett, hogy az ember mindig mindent 
kotta nélkül vezényel. Remélem, ez csak 
átmeneti állapot, mert úgy az igazi.

Amellett, hogy ennyit dolgozol, férj és  
édesapa vagy.

– Igyekszem tartani magam ahhoz a sza-
bályomhoz, hogy minden héten egy teljes 
napot csak a családommal töltök. Sosem 
gondoltam volna, hogy egy embert így 
megváltoztat egy gyermek: a fiam egye-
nesen elbűvöl.

A repülés változatlanul kiemelt helyen  
van az életedben.

– A régi majd’ ezer óra kisgépen sok él-
ményt és tapasztalatot hozott, de azok az 
idők elmúltak. Szerencsére kiváló repü-
lőklub működik Hajdúszoboszlón, ami 
ugyan közel van, de 2017-ben 15 felszál-
lásom volt összesen. Örömmel töltene el, 
ha többet repülhetnék, de ezen a terü-
leten is sokkal aktuálisabbnak érzem a 
kreatív munkát. A barátaimmal közösen 
működtetett civil szervezetünk fejleszti 
a ferihegyi látogatóközponti funkciókat, 
az Aeropark repülőmúzeumot és a rep-
térlátogatás programot, a Vitézy Dávid 
által vezetett Közlekedési Múzeummal 
közösen pedig készül egy csodálatos 
koncepciónk arra, hogy ezeken az ala-
pokon hogyan jöhetne létre a világ talán 
legjobb és legkülönlegesebb repülőmú-
zeuma.

ÍrtA: ződi AnitA

Az eredeti, teljes interjú a papageno.hu oldalán  
olvasható.
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Ha úgy érzi, szétstresszelik, túlterhe-
lik, alábecsülik, terrorizálják, bántal-
mazzák, és mindez azért van, mert 
egy gyökérrel dolgozik együtt, tanul-
ja meg, hogy kell kikerülni, átverni, 
lefegyverezni a seggfejeket – és ne 
halassza holnapra! A hasznos, egy-
ben szórakoztató Kis seggfejkalauz 
hathatós és módszeres „játékterv-
vel” vértezi fel önt arra az esetre, ha 
egy gyökérrel kell együtt dolgoznia 
az irodában, a mezőn, a tanterem-
ben, vagy egyszerűen csak az élet-
ben. Sutton a diagnózissal kezdi, 
utána pedig „terepen” kipróbált, 
bizonyítékokkal alátámasztott; és 
néha meglepő stratégiákat ismertet 
az udvariatlan, bunkó, irritáló, kelle-
metlen, vagy csak szimplán inkom-
petens alakok kezelésére. Elmondja, 
miként kerülheti el őket, hogy járhat 
túl az eszükön, hogy fegyverezheti le 
őket, hogy küldheti el őket kapálni, 
és hogyan növeszthet olyan pszichés 
„páncélzatot”, amely védelmet nyújt 
ellenük. Túlélési útmutatója olyan 
szemléletmód, illetve személyes 
terv kialakításáról szól, amely segít 

megőrizni ép elménket, és megaka-
dályozza, hogy a szép napjainkat 
tönkretegye valami gyökér. 

RobeRt I. Sutton:
KIS SeggfejKalauz
Kiadó: Athenaeum Kiadó, 272 oldal 
Kötés: kartonált,  3 499 forint

Gyökerekkel  
dolgozol együtt?  

Itt a  
Kis seggfejkalauz!

Munkahelyi  
nélkülözhetetlen.

További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 
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Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
www.ingatlanservice.com

Ingatlanközvetítés 2%

www.facebook.com/ingatlanservice

Tel: +36 20 9552 411

ELADÓ CSALÁDI HÁZ!  
PALLAGON - DEBRECENTŐL, KLINIKÁKTÓL 3 KM-RE  

hőszigetelt, felújított, igényesen karbantartott,  
kiváló állapotú, teljesen alápincézett, 3 db gépkocsi beállására 
alkalmas garázzsal, családi ház csendes zsákutcában eladó.

210 nm lakótér, nappali + 6 szoba, 2 fürdőszoba.  
180 nm-es szuterén üzleti tevékenységre vagy szabadidős tevékenységre, 

sportolásra alkalmas terekkel, kiváló minőségben.  

Szabadon álló 60 nm-es garázs. Telek: 720 nm.
Ár: 45 millió forint.

https://ingatlan.com/21716834 • https://ingatlan.com/25290532

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása
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2018. MÁJUS 24.
FŐNIX CSARNOK

AZ 50-ES ÉVEK KULTÚRÁJA 21. SZÁZADI KÖNTÖSBEN

www.pannonproductions.hu www.elvisthemusical.huelvisthemusicalhun

The & proudly present

A KIRÁLY ÉL!

civis_elvis_192x132.indd   1 2018. 03. 09.   14:58:32

ismét Debrecenben a 
m a g y a r  n e m z e t i 

CIRKUSZ
ÁPRILIS 11-TŐL (szerda)  
ÁPriLis 22-iG (vasárnap)

Előadások kezdete:  
hétköznap 18 óra, szombat és vasárnap 15 és 18 óra,  

Április 21., szombat, 11 óra
CIRKUSZOK VILÁGNAPJA

április 22., vasárnap, 11 és 15 óra
Április 16., 17. SZÜNNAP

Debrecen, Balmazújvárosi út, Möbelix-parkoló

kedvezményes jegyek:

www.kuPonLaP.hu

cirkusz-informÁció: 06 20 935 4050
www.maGyarnemzeticirkusz.hu

facebook.com/maGyarnemzeticirkusz
instaGram.com/maGyarnemzeticirkusz

iGazGató: ifj. richter józsef
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

ENSZ_press_192x269.indd   1 2018. 02. 28.   20:18
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A debreceni Mecsei Csenge 
Új-Zélandig jutott, de utazásai még 
csak most kezdődnek. Fél évet töltött 
ebben a távoli országban; élményei-
ről, tapasztalatairól kérdeztük.

CívisCafé: Új-Zéland nem hétköznapi 
választás.

Mecsei Csenge: Pontosan fél éve 
lakom Queenstownban, ami turis-
taközpont. Egy teraszos-báros étte-
remben találtam munkát. Kíváncsi 
voltam, milyen messzire juthatok el 
Magyarországról, erre lényegében 
a földgolyó másik pontján találtam 
magam. Új-Zéland különösen ked-
ves nekem, hiszen nagyon európai a 
kultúrája. Hiába vagyok távol az ott-
honomtól, nem annyira felfoghatat-
lan minden. Hihetetlen tájak vannak 
itt: átmész a hegy másik oldalára, és 
a sivatagból hirtelen egy erdőben ta-
lálod magad.

CívisCafé: Hogyan lehet kijutni oda?
Mecsei Csenge: Egy Fly to work nevű 
programba jelentkeztem. Ők kiközve-
títettek egy itteni partnerhez. Készí-
tenem kellett egy turizmusközpontú 
jelentkezési videót, és egy héten belül 
jött a válasz. Segítettek a vízummal, de 
magamnak tettem bonyolulttá a folya-
matot. Ha külföldről utazol Új-Zéland-
ra, semmire nincs szükséged, turistás-
kodhatsz kedvedre három hónapig, 
de ha több ideig maradsz, mindenféle 
egészségügyi papírra van szükség.

CívisCafé: Új-zélandi magyarok?
Mecsei Csenge: A srác, aki előttem 
az én posztomon volt, szintén ma-
gyar; egymást váltottuk. A főnökeim 
is itthoniak, sőt a konyhán is dolgo-
zik hazai lány. Viszont annyira rá-
szoktunk már az angol nyelvre, hogy 
ha magunk között vagyunk is, nem 
mindig váltunk át magyarra, inkább 
keveréket használunk.

CívisCafé: Mi volt az első  
benyomásod?

Mecsei Csenge: Megérkeztem, a 
repülő havas csúcsok között szállt 
le, ehhez képest Queenstownban 
szinte sosincs hó. Eszméletlen gyö-
nyörű magasságok, terek vannak. A 
másik benyomásom, hogy nem ta-
lálkoztam kiwikkel (új-zélandi lako-
sok – a szerk.). Errefelé nem nagyon 
élnek, az egész város egyfajta utazó 
közösséget tart fent. Minden csak 

időszakos, mindenki csak átme-
netileg lakik itt. Nemzetközi a tár-
saság: brazilok, kínaiak. Nehéz ezt 
megszokni, pedig Magyarországon 
is sokan vannak. Új-Zélandot erő-
sen meghatározza az ázsiai kultúra, 
sok a kínai és thai étterem. Meg-
tapasztaltam, milyen a rasszizmus 
áldozatául esni: lakáskereséskor az 
egyik helyen azért utasítottak vissza, 
mert nem vagyok kínai.

CívisCafé: : Sokan úgy gondolják, 
Új-Zélandon többnyire meleg van..

Mecsei Csenge: Többnyire havas 
az idő ilyenkor, piszok hideg van.  
Queenstown síközpont is, bár az itteni 
pályák meg sem közelítik az európai-
akat. A tavasz nehéz átmenet, nyáron 
pedig vagy forróság van, vagy esőzés.
Erősebben süt a nap, mint otthon. 
Nem lehet az időjárást megjósolni: 
folyton változik.

CívisCafé: Furcsa szokások?
Mecsei Csenge: Mezítláb és pizsamá- 
ban járkálnak – nemcsak a városban, 
de az étteremben is. Nagyon lazán 
veszik a dolgokat: nem zavartatják 
magukat a parton, simán levetkőznek 
félmeztelenre.

CívisCafé: A Facebookodat nézve 
nagyon aktívan töltöd a szabadidőd 
kint is.

Mecsei Csenge: Kifejezetten sze-
retem a túrákat. Otthon is gyak-
ran mentünk 1-2 napra kirándulni.  
Queenstown az aktív szórakozás 
központja: a jet skitől, a river board-
tól kezdve minden extrémsport űz-
hető. Három-négy bungee jumpingot 
is ki lehet próbálni: az egyik a mun-
kahelyem közelében van. Hangsúlyos 
a turisták kirándultatása: körbe va-
gyunk véve hatalmas hegyekkel, és 
ami a legérdekesebb, hogy el tudsz 
menni úgy egy városból, hogy há-
rom napig nem kerülsz haza. Nagyon 
megszerettem a vadkempingezést 
és a tervezett túrákat. Vannak híres 
túrák (úgynevezett Great Walkok), 
ahol a kialakított menedékházakban 
megszállni nagyon drága út közben, 
random helyeken pedig nem lehet 
csak úgy megpihenni, mert védik 
az állatvilágot, de nagyon messzi-
re el lehet vándorolni a többiekkel.  
A legemlékezetesebb a Stewart Is-
land: a parton mentünk végig, sehol 
nem volt senki, viszont csodálatos 

A debreceni 
lány, aki ott 

van, ahol 
eltűnhet öt 

napra
Extrém élet egy különleges 
országban: Mecsei Csenge 

Új-Zélandon.
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VIRTUÁLIS 
ÉLMÉNYEK
AZ AGÓRÁBAN

www.agoradebrecen.hu
agora@agoradebrecen.hu

+36 52 518 620

madarakat láthattunk. A többi túra 
menedékházaira becsületkassza alapon 
jegyet kell váltani. Queenstownban na-
gyon változatos a táj: hideg a víz, mégis 
minden száraz körülötte. A múltkor er-
dőtűz volt: majdnem bent is rekedtünk 
a munkahelyen. A hegy túloldalán fél-
sivatagos környezet van, oda mentem 
nem rég vadászni az egyik magyar ba-
rátommal, ez az egyik hobbim. Lénye-
gében ez természetvédelmi vadászat: a 
kecskék itt nagyon kártékonyak szoktak 
lenni. Télen is voltunk, szeptemberben. 
Kihívás volt három napig odafagyott 
sátorban táborozni. Van egy kanyon is 
nem messze, ahol a combig érő folyón 
keresztül kell vágni.

CívisCafé: A munka és a sport mel-
lett még blogolni is jut időd.

Mecsei Csenge: Leginkább a túrákról 
szól. Akkor kezdtem el írni, amikor az 
egyik kirándulást mindenkinek el akar-
tam mesélni, de inkább úgy döntöttem: 
olvassák el!

CívisCafé: Kezdtél kicsit új-zélandivá  
válni?

Mecsei Csenge: Szokásokban, visel-
kedésben igen. Vágyom arra, hogy öt 
napra eltűnjek az erdőben; nincs akkora 
komfortigényem, mint előtte. Nagyon 
nehéz úgy berendezkedni, hogy tudod, 
csak fél évig maradsz. Az első hetekben 
nem nagyon ismertem senkit, a munka 
volt az életem. Nyitott voltam, de nehéz 
egyedül lenni. Mostanra otthonosan 
érezném magam, ám pont most megyek 
el, így picivel nehezebb.

CívisCafé: Rád tört olykor a honvágy?
Mecsei Csenge: A család és a barátok 
nagyon hiányoznak: egy-egy ölelés, 
személyes beszélgetés. A magyar be-
széd szintén, már rászoktam arra, hogy 
félig-meddig angolul gondolkodom.

CívisCafé: Visszatérnél még Új-Zélandra?
Mecsei Csenge: Bármikor. Queens-
townba is akár, hiszen könnyen lehet 
munkát találni.

CívisCafé: És aki ott szeretne élni?
Mecsei Csenge: Ha szervezetten érke-
zik, bármiben segítenek neki. Bárkinek 
ajánlanám, hogy ha Új-Zélandra akar 
jönni, válassza Queenstownt. Egy-két 

héten belül talál magának munkát: 
kapkodnak az emberek után. Ha egye-
dül jön, mindenképpen legyen annyi 
nála, hogy elég legyen a visszaútra is. 
Munkával össze lehet szedni annyi 
pénzt, hogy utazgatni tudjon utána. 
Máshol nehezebb munkát találni, de 
Queenstown viszonylag drága. Nagyon 
rugalmasnak kell lenni, aki kijön: túl-
élőszellem kell az itteni élethez. El kell 
viselni a körülményeket, nehézségeket. 
Érdemes nyitottnak lenni. Kaland-
vágyó embernek hittem magam, itt 
kiderült: mégsem vagyok az annyira.  
Ha valamit nem tudsz, kérdezz! Min-
den megoldódik, csak nem szabad két-
ségbeesni.

CívisCafé: Tervek?
Mecsei Csenge: Körbeutazom 
Új-Zélandot, eddig a keleti részt ismer-
tem meg csak. Túrázni is fogok, majd 
egy hetet töltök Ausztráliában. Megállok 
Malajziában is, utána megyek haza.

GönCzy AnnA

DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE |  2018. ÁPRILIS 27. | FÓRUM DEBRECEN

További érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Ifjabb Richter József még nincs 
26 éves, mégis egy 70 fős társulatot 
igazgat, miközben újabb és újabb 
világszámokon töri a fejét, amik-
kel rendre sikert sikerre halmoz. 
A Magyar Nemzeti Cirkusz elő- 
adásai sorra telt házzal 
mennek, ugyan-
is látványban, 
v á l t o z a t o s -
s á g b a n , 
nem mellé- 
kesen izga-
lom tekinteté-
ben egyedülál-
ló élményt kínál-
nak, ráadásul min-
den szezonban mást.

Az artistaművész a Cívishír érdek-
lődésére telefonon elmondta, tartja 
magát a cirkuszi berkekben élő, régi 
mondás, miszerint akinek egyszer 
a forgács a talpához tapad, azt nem 
tudja többé onnan levakarni, azaz 
aki megízleli a cirkusz világát, alig-
ha tud kitörni a bűvköréből. Ennek 
a mágikus hatásnak nagy része volt 
abban, hogy ifjabb Richter Józsefet 
a legutóbbi a Monte Carló-i Cir-
kuszfesztiválon Arany Bohóc-díjjal 
jutalmazták. A zsűriben Stephanie 
hercegnő elnökölt; külön pontoz-
ták a szakmai teljesítményt, a jel-
mezt, a koreográfiát, az összképet 
és ezen belül azt, milyen hatást vált 
ki a közönségből mindaz, amit a 

porondon lát. – Nyolcszor léptünk 
porondra Monte Carlóban, hála 
Istennek nyolcszor tapsolt állva a 
közönség, mégis azt mondom, tö-
kéletes világszám nincs, mindegyi-
ken lehet javítani, tovább fejleszte-
ni. Valamennyi szuperprodukció 
mögött egy élet munkája áll, hiszen 
kisgyermekkorom óta készülök és 
gyakorolok rájuk.
A zsűrit lenyűgözte Richterék – 
korábban a hungarikumok sorába 
emelt – lovasakrobata száma, hi-
szen József és felesége szinte balet- 
toznak az állatok hátán, és igazán 
veszélyes figurákkal kápráztatják el 
a nagyérdeműt. Az egzotikus állat-
show szintén különleges: egyszerre 
32 állat szerepel a porondon – töb-
bek között elefántok, zsiráfok, pú-
postevék, zebrák –, amire valóban 
nem volt még példa a világon.
– Ha bizalmat építünk ki az állat-
tal, szinte minden elvárható tőlük. 
Nagyon fontos, hogy érezzék a biz-
tos kötődést az idomárhoz. Várat-
lan helyzetekre trenírozzuk őket, 

hiszen nem tehetjük ki őket 
annak, hogy például egy 

hirtelen felvillanó fénytől 
megijedjenek – olyan 
helyzeteket teremtünk 
ezzel összefüggésben, 
amiből tanulnak – 
mondta Richter József.

Kiderült az is, a magas 
színvonalú előadások zá-

loga az állandó megújulás és 
a fenntartott koncentráció, hiszen 

a cirkuszból nem lehet kivágni azt, 
ami nem sikerül. Ha esetleg még-
is így alakul, meg kell ismételni a 
számot.
A kérdésre, hogy a leendő gyere-
keinek is ezt a szakmát szánja-e, a 
fiatal férj úgy válaszolt, neki sem 
szánták, ő választotta a cirkuszt.  
S hogy meddig lehet eljutni ebben 
a szakmában? Határ a csillagos 
ég...
A Magyar Nemzeti Cirkusz Nyír-
egyházára és Debrecenbe vado-
natúj műsort hoz: az eddigi leg-
veszélyesebb légi bemutatót te-
kinthetik meg az érdeklődők, de 
kilenc oroszlán is feltűnik majd a 
porondon.

bereCzki-Csák HelGA

Ifj. Richter József: 
egy világszámban 

egy élet  
munkája van

Nyíregyházára és Debrecenbe  
jön a cirkusz: 9 oroszlánt és 

Arany Bohócot is hoznak.

MagyaR neMzetI CIRKuSz: 
aRanybohóC a poRondon!
Nyíregyháza: április 5–8., Bujtosi Szabadidőpark 
Debrecen: április 11–22., Balmazújvárosi út volt, Möbelix-parkoló
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Ha szereted a nagy járműveket, az olajszagot,  
és lenne kedved egy fejlődő magyar vállalkozás tagjaként 

autóbuszokat javítani, akkor köztünk a helyed! 

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket 
várunk.

 ha „öreg szaki” vagy, az sem, ha pályakezdő. 
	Mi szívesen fogadunk, ha szükséges, tanítunk is. 
		Ha van autószerelői/autóvillamossági végzettséged,  

esetleg tapasztalatod,  
jogosítványod, és szeretnél hosszú távon velünk tartani,  
akkor csatlakozz hozzánk! 

		van „C” vagy „D” kategóriás jogosítványod,  
de ezek nélkül is örömmel fogadunk.

		Versenyképes fizetést.
		Tanulhatsz, mert támogatjuk,  

idővel karriert is befuthatsz, mert nekünk fontos,  
hogy a velünk dolgozók megtalálják a számításaikat. 

	És ha messziről jössz, szállást is tudunk biztosítani.
Ha lenne kedved velünk tartani, és nem bánod, hogy folyamatos műszakban kell dolgozni, 

várjuk jelentkezésed a hr@itkholding.hu e-mail címre.

Nem baj,

Jó ha,

Mit igérünk?

További kihagyhaTaTlan ajánlaTokérT láTogass el a www.kuponlap.hu oldalra!

Hihetetlen 
a www.kuponlap.hu-n! ajánlatok Kuponlap

www.kuponlap.hu

Galéria SzépSéGSzalon

mikrodermabrázióval 
4500 Ft helyett 

3500 Ft-ért. 

arany  
arckezelés

latin cafE

2 db marlenkával  
1560 Ft helyett 

1100 Ft-ért. 

2x4 dl meleg Tea 

kreaTív  
élményfesTés

alKotáSutca

– akár ajándékba is – választha-
tó témákkal 9 900 Ft helyett 

7500 Ft-ért. 

 Exit thE room

szabadulószoba 2-6 fő részére 
11 900 Ft helyett 

7000 Ft-ért. 

zombi  
apokalipszis 

Kütyübazár

kézi kompresszor

12 990 Ft helyett 

10 490 Ft-ért. 

Kütyübazár

forgaThaTó  
fúrófejkészleT

6590 Ft helyett 

3500 Ft-ért. 
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Debreceni 21-es:  
Korcsinszky Györggyel  
a szerelméről és a hivatásáról
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet. 
Ezúttal Korcsinszky György közlekedési szakembertől, aki 
több mint 20 évig dolgozott a közlekedési hatóságnál veze-
tői beosztásokban, ebből 10 évig első emberként vezette a 
megyei majd a régiós hatóságot, illetve közel 30 éve,  
1989-ben barátaival megalapította a Debreceni Hoki Klubot.

1. A hoki a hálásabb téma, de előtte 
 „közlekedjünk”! Mit gondol a nagy 

debreceni közlekedés-átalakításról?
Összességében nem rossz, de vannak szá-
momra nagyon bosszantó elemei. Csak 
egy példa: érthetetlen számomra, minek 
szüntették meg a második sávot az Apolló 
mozi előtt? Most egy sávban haladhatnak 
az autók egyenesen, illetve jobbra, jó, ha 
négy autó átér egy zöldnél. 

2. Halljunk még egy rossz példát!  
 Mi bosszantja még?

A Nyíl és Hadházi utcák kereszteződésében 
továbbra is hiányolom a körforgalmat. Már 
a kilencvenes években javasoltam a városi 
főosztálynak, de sajnos egy ott lakó peres-
kedése miatt nem valósulhatott meg. Azóta 
sem változott a helyzet, és, úgy látom – bár 
korábban készült egy körforgalmak építé-
sére vonatkozó koncepció a város számára 
–, nem  preferálják.

3. E koncepció hiányát vélhetően  
 az anyagiak okozzák. Magyarán:  

a körforgalom megépítése túl drága.
Az élet a legdrágább! Ha egy körforgalom 
egyszer jó minőségben elkészül, akkor a 
fenntartási költsége kisebb, mint a lámpa-
rendszeré. Én inkább egy lámpalobbit érzek 
Debrecenben, másrészt a magyar szabá-
lyozás sem segíti a körforgalmak építését, 
mert a tervezők ragaszkodnak egy meg-
határozott mérethez. Érdekes módon egy 
olyan „elmaradott” országban, mint Svájc, 
a nálunk megszokottnál kisebb átmérőjű 
körforgalmat is engedélyeznek, ha helyhi-
ány van. Láttam, működik, le is fotóztam. 
Ilyenkor „taposásállóra” építik meg, hogy 
a nagyobb járművek ráhajtásakor se ká-
rosodjanak. Ugyanígy van ez sok európai 
országban is.

4. A belvárosi egyirányúsításról  
 mi a véleménye?

Jónak tartom, mert kétségtelenül gyorsított 
a tempón. Meg fogjuk szokni!

5. Sokan átkozzák, mert nap mint  
 nap nagyot kell kerülniük.  

Mit üzen nekik, ők is megszokják?
Azt üzenem, hogy a többségnek jobb, és 
ez a lényeg. Mindig a társadalom érdekét 
kell nézni. Mondok egy példát: a jelentős 
kormányzati sporttámogatás sem személy 
szerint nekem jó, aki már elmúlt hetven, ha-
nem a társadalom egésze, a jövője számára 
hasznos.

6. Meghallgatják a véleményét  
 a döntéshozók?

Az enyémet eddig senki sem kérte ki, de 
úgy gondolom, a városi közlekedést a szak-
emberek irányítják. Én csak jelzésértékkel 
mondom ezeket. Említhetném például az 
Egyetem előtti körforgalmat. Ott például a 
szállingózó gyalogosok miatt van sokszor 
torlódás a reggeli órákban, illetve délutá-
nonként. A közelben lakom, minden nap ta-
pasztalom. A gyalogosok számára egy nyo-
mógombos lámpa, amilyen a Böszörményi 
út végén is van, szerintem sokat segítene a 
helyzeten. Persze, a Nagyerdei körúti csat-
lakozásnál is szükséges lenne egyidejűleg 
beavatkozni.

7. Szinte hetente adunk hírt  
 debreceni gyalogosgázolásról,  

és ezek döntő többségben az autós 
hibája miatt következnek be a zebrán. 
Mit gondol, mivel lehet az ilyen  
baleseteket megelőzni? 
A lányom Olaszországban él, és az egyik 
szomszéd városban, Saronnóban a polgár-
mester 30 kilométer/órás sebességkor-
látozást vezetett be az egész településen. 

Jómagam a harmincat túlzásnak tartom, de 
a negyvennel ki tudnék egyezni sok debre-
ceni utcában.

8. Bárcsak ötvennel menne mindenki  
 a Kishegyesi úton vagy a Böször-

ményin!
Tisztában vagyok vele, botrányosnak és 
felháborítónak tartom. Fix traffipaxok kihe-
lyezése a megoldás. Az elrettentés erejében 
bízom. A gyalogosgázolások az esti órákban 
azért is gyakoriak, mert nincsenek megfele-
lően kivilágítva a zebrák. Én a Dóczy utcán 
lakom, előttünk is van egy zebra, amelyik 
sötétben nem látszik jól, sajnos, több gya-
logos baleset is történt ott!  Ausztriában a 
gyalogátkelők felett a közvilágítástól eltérő, 
erős fehér fényű lámpa fénye már messziről 
láthatóan jelzi a zebrákat, az áthaladó gya-
logost lehetetlen nem észrevenni. Követhet-
nénk a jó példát! 

9. A sebességkorlátozás szigorítása 
 mit változtatna a debreceni közle-

kedéskultúrán? A gyalogos szempont-
jából mindegy, hánnyal megy az autós, 
ha nem áll meg a zebránál.
Mindenképpen a rendőrségnek kellene ha-
tékonyabbnak lennie. Sok esetben büntet-
nek figyelmeztetés helyett szerintem fölös-
legesen vagy legalábbis kisebb közlekedési 
vétségért, amilyen a záróvonal érintése, 
amikor az ember nem veszélyezteti senki-
nek és semminek az épségét, de ha valaki 
elhúz a zebrán lévő gyalogos orra előtt a 
másik sávban megálló jármű mellett, akkor 
igen sokszor nincs intézkedés.

10. A közlekedési kultúránk is a  
 társadalom tükre, mint a foci  

állapota. Egyetért?
Maximálisan. A magyar közlekedési morált 
katasztrofálisnak tartom. Tíz éve Budapes-
ten még előzékenyen engedték az embert 
sávot váltani, ma már nem. Minden ott kez-
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dődik, hogy a nagy BMW-k, Mercedesek és 
Audik gazdái nem ismerik az irányjelzőt, és 
most nem kell mindenkinek megsértődni, 
aki ilyen autót vezet. 

11. Egy masszív felvilágosító  
 kampány segítene a fejekben  

rendet tenni?
Közlekedési szakemberek kapnak komoly 
fizetést, akiknek pontosan ez lenne a dol-
guk. Szerintem forrás is volna rá, jól emlék-
szem, amikor még én voltam a régiós igaz-
gató, akkor közlekedésbiztonsági hozzájá-
rulás címén kellett súlyos milliókat befizetni 
a vizsgadíjakból a Belügyminisztériumnak. 
Évente csak Debrecenből mintegy 20 millió 
forintot szedtek be. Kíváncsi lennék, hogy 
most is él-e még ez a rendszer, és ha van, 
mire költik ezt a pénzt. 

12. Váltsunk témát: a Debreceni  
 Hoki Klubot alapító elnökként 

a gyermekének tartja, és úgy tudjuk, 
most három évtized után nyugdíjazzák.
Nem küldtek nyugdíjba, csak megszűnik az 
U20-as csapatvezetői tisztségem. Továbbra 
is maradok tiszteletbeli DHK-elnök, illetve a 
Magyar Jégkorong Szövetségben a felügye-
lő bizottság tagjaként is maradok a magyar 
jégkorong vérkeringésében.

13. A hírek szerint egyetemi kézbe  
 kerül a klubja. Mit szól hozzá?

Az egyetemi szerepvállalást már 1993-
ban szorgalmaztam, sajnos, csak 10 évvel 
később sikerült gyümölcsöző együttműkö-
dést kialakítani Nagy János rektor úrral. Két 
csíkszeredai hokis, Péter Levente és Szőcs 
Botond a klub által került a Debreceni Egye-
temre, ahol közgazdász diplomát szereztek, 
miközben a DHK-t erősítették.

14. Túlélte a DHK a tavalyi sokkot,  
 a MOL-ligás csapat megszű-

nését, mire számíthatunk ősztől az 
Erste-ligára keresztelt bajnokságban?
Jelentem: a DHK él, működik, minden korosz-
tályban indított csapatot. Tudomásom szerint 
szeptembertől az Erste Ligában játszó felnőtt 
együttest a Debreceni Egyetem menedzseli a 
jövőben, az utánpótlás versenyeztetése pe-
dig továbbra is a DHK feladata marad.

15. Az U20-as csapat volt vezető- 
 jeként van rálátása: hány 

saját nevelésű játékos lehet tagja az 
Erste-ligás debreceni csapatban?
Remélem, hogy minél többen, és nagyon re-
mélem, hogy sikerül hazacsábítani azokat a 
fiúkat, akik a tavalyi megszűnés vagy más 
különböző okok miatt elkerültek Debrecenből. 

16. Ismét újoncként száll be Deb- 
 recen a közép-kelet-európai 

ligába. Milyen várakozásaink lehetnek?
Nagyon bízom benne, hogy nem görcsös ered-
ménycentrikusság határozza meg a jövőben a 
debreceni hokit. Magyarország második legna-
gyobb városának kell egy felnőtt csapat, mert a 
kicsiknek példaképekre van szükségük. 

17. A DHK-n kívül van még két 
 gyermeke, Péter és Bernadett.  

Meséljen róluk!
Mindketten házasság révén kerültek külföld-
re, Bernadett lányom Olaszországba, Péter 
fiam pedig az Egyesült Államokba, San Fran-
ciscóba. Bernadett angolnyelv-tanárként dol-
gozik egy milánói két tanítási nyelvű iskolá-
ban, két kislánya van, akik – nagy örömömre –  
az olasz mellett magyarul is kiválóan beszél-
nek. Péter, aki DHK-palánta, jogot végzett 
idehaza, megszerezte a kaliforniai diplomáját 

is, és egy ügyvédi irodában dolgozik, illetve 
mellette edzősködik a San Francisco Saber-
cats nevű utánpótlásklubnál. Decemberben 
lett apa, kislánya született. Így aztán három 
kislány unokára lehetek büszke!

18. Van az a pénz, amiért  
 elhagyná Debrecent?

Nincs, és már nem is lesz. Tizennégy éves 
koromban kerültem Debrecenbe Nyíregyhá-
záról, és azóta – a katonaságot és a buda-
pesti egyetemi tanulmányi éveket leszámít-
va – itt élek. Úgy érzem, nem csak kaptam 
Debrecentől, hanem adtam is, próbáltam 
mindig a tudásom legjavát nyújtani a város 
közlekedéséért és sportjáért

19. Mi a legjobb Debrecenben?
 Nem adnám Debrecent egy vak lóért! 

Az a legjobb benne, hogy a kisváros előnyei do-
minánsabbak, mint a nagyváros hátrányai.

20. Mi a legrosszabb?
 Debrecenben nincs legrosszabb. 

Csak néhány rossz van, mint például a be-
szélgetésben érintett közlekedési anomáliák. 

21. Tudjuk, hogy nem az eredmény- 
 centrikusság híve, de végezetül 

adjon egy tippet: mikor ünnepelhetünk  
hokiban bajnoki címet?
Pénz és menedzselés kérdése. Ha mindkettő 
összejön, akkor öt éven belül megnyerhet-
jük az Erste-ligát. Ismétlem, nem feltétlenül a 
végső diadalban kell gondolkodni. Vancouver 
sem azért tartja a Canucksot, mert minden 
évben bajnokságot nyer, hiszen sosem nyert 
Stanley-kupát, és belátható időn belül nem is 
fog, mégis az egész város büszkesége, játé-
kosai minden vancouveri hokis gyerek idoljai. 
Ez kell Debrecennek is!
 Cs. bereCzki AttilA
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